
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 7/๒๕64 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(ห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ID : kfm-zxzs-tes)  

------------------------ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่           
18 มิถุนายน 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 3.2 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 4.5 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี )  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)                        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.6 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)                      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.7 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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 4.8 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และขอปรับแผนการรับ
นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 256 ๒)                       
คณะครุศาสตร์ 
 4.9 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.10 พิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผล                       
การด าเนินงาน เพ่ือเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.11 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ ๖ เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม 2564 
 
ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๓๙,๐๐๘,๔๐๐ บาท ในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ 
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
(U2T)  

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบการด าเนินงานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ๗ 
ต าบล , จังหวัดสระบุรี ๕ ต าบล , จังหวัดสิงห์บุรี ๔ ต าบล และ
จังหวัดชัยนาท ๑ ต าบล (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการเทพสตรีต้านภัยโควิด
ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มหาวิทยาลัยด าเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1. สร้างฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. สวนสมุนไพรท้องถิ่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด ลพบุรี 
/ สิงห์บุรี 
 3. จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษา
ร่วมแก้ปัญหาในชุมชน/ท้องถิ่นของตน) 
 4. จัดท าสื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓ บุร ี
 5. เทพสตรีร่วมด้ วยช่ วยกัน สนับสนุนการจัดการศึกษา                 
ในภาวะวิกฤต COVID-19 
 - มหาวิทยาลั ยด าเนิ น โครงการร่วมกับสถานศึกษา               
โดยสนับสนุนงบประมาณแห่งละ ๒๙,๔๐๐ บาท ดังนี้ 
 *  โรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดลพบุรี  ๔ แห่ง 
(ชุมชนแก่งเสือเต้น , บ้านโกรกรกฟ้า , บ้านเขาขวาง , บ้านล าโป่งเพชร) 
 *  โรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษา (บ้านม่วงค่อม , โคก
ส าโรง) 
 *  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (บ้านเขาสารภี , บ้านวังศรีทอง) 
 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
พฤษภาคม - 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 

การจัดท าคลังข้อสอบในการ
ขอมีใบประกอบวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมมือกับสภาคณบดี
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) ในการจัดท าคลัง
ข้อสอบกลุ่มวิชาเอกเพ่ือการสอบขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ทั้ งนี้ ได้มีการประสานความร่วมมือกับสาขาวิชาชีพครูทั้ ง ๑๓ 
สาขาวิชาในการด าเนินการจัดท าร่างคลังข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะสมาชิกสภา
คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย  (ทปคศ.)  
ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ผ่านระบบ
ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับครูสู่วิชาชีพ
ชั้นสูง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน 
เข้าสู่ต าแหน่งในรูปแบบใหม่  รวมทั้ งการสนับสนุนงานวิจัย            
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

๒,๖,๙,๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับบุคลากรสาย
วิชาการของโรงเรียน  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์แบบ Video 
Conference  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก SEAC  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒๓ - ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การบูรณาการแผนงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม” 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท า
แผนบูรณาการ ซึ่งผลจากการจัดอบรมสามารถบูรณาการแผน
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จ านวน ๕ แผนงาน 
ดังนี้ 
 1. นวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก              
ถั่วลิสง ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 2. การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตเสริมสร้างภูมิปัญญา
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกพ้ืนเมืองเพ่ือการพาณิชย์อย่าง
ยั่งยืนของจังหวัดลพบุรี 
 4. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม
เกษตรกรจังหวัดลพบุรี 
 5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่การยกระดับการจัด
การศึกษาฐานสมรรถนะ 

๒ ๓ -๒ ๔  มิ ถุ น ายน 
๒๕๖๔ 

การติ ด ต ามป ระ เมิ น ผ ล
โครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินโครงการติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการด าเนินการครั้งนี้
มีการรายงานความก้าวหน้า จ านวน ๒ แผนงานวิจัย และจ านวน 
๒๓ โครงการ 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรรางวัลความ

ประพฤติดี 
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเกียรติ
บั ต รรางวั ล ค ว าม ป ระพ ฤติ ดี แก่ นั ก เรี ย น  นิ สิ ต  นั ก ศึ กษ า                  
ทั่วราชอาณาจักร   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลประจ าปี ๒๕๖๔ มีจ านวน ๔ ราย ได้แก่ 
   1. นายณัฐวัตร เครือคูณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3. นางสาวธัญญาลักษณ์ เลิศไชสงค์ คณะวิทยาการจัดการ 
 4. นางสาวสิริวรรณทนา สดไทย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

การพิจารณาคุณภาพ
วารสารเข้าสู่ฐาน TCI  

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index) 
ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่ามีวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีได้รับการประเมินและรับรองคุณภาพในครั้งนี้ให้อยู่ใน
วารสารกลุ่มที่ ๒ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จ านวน ๓ ฉบับ
ดังนี้ 
 1. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Lawarath Social E-Journal ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2 . ว า ร ส า ร เท พ ส ต รี  I-TECH ( Journal of Industrial 
Technology) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 3. วารสารลวะศรี (Journal of Lawasri) ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการ Triangle 
Varsity Challenge E-
sports Tournament 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ศู น ย์ ภ า ษ า  ร่ ว ม กั บ  UiTM Kedah Branch, University of 
Tanjungpura  Pontianak,Indonesia จั ด การแข่ งขั น  E-Sport 
game Pub-G, Mobile Legend แ ล ะ  ROV โด ย ใน ส่ ว น ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน ROV 
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔   
 ส าห รั บ ผ ล ก ารแ ข่ งขั น  E-Sport Pub-G ที ม นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับรางวัลที่ ๕ จากทีมที่เข้าแข่งขัน
ทั้งหมด ๑๖ ทีม  นักศึกษาประกอบด้วย 
 ๑. นายพรพรหม หมื่นที  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๒. นายจิระธรรม ปั้นสะอาด สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๓. นายพงศ์นิธิศเอก ดิษลักษณะ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๔. นายชินวัตร เทียนทอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๕. นายกิตติพงษ์ กุมมาร สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ น าตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนพระครูวิธาน

ปริยัติคุณ  เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร เข้ ารับทุนการศึกษา                   
ณ วัดแจ้งพรหมนคร จังหวัดสิงห์บุรี  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๑๘,๒๒,๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการแก่นักศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom 
Cloud Meeting โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและหัวหน้า
สาขาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือเป็นการรับฟังปัญหาและหา
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาในด้าน
การเรียน 

๒ ๕  มิ ถุ น า ย น 
๒๕๖๔ 
 
 
 

การประชุมบุคลากร 
สายวิชาการ 

มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด              
ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางในการ
ด าเนิ นการเพ่ื อการพัฒ นามหาวิทยาลั ย ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ                     
โดยมีประเด็นน าเสนอ ๕ เรื่อง ได้แก่ 
 1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๕ 
 2. ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย / คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา 
 3. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 4. (ร่าง) ข้อบังคับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 5. การขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

มิถุนายน ๒๕๖๔ อนุมัติปรับลดค่าใช้จ่าย 
เสริมคุณภาพทางการศึกษา 

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติปรับลดค่าใช้จ่ายเสริมคุณภาพทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิต จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
ต่อคน 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ยกเว้นค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพิจารณายกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เรียนดี (๔.๐๐) และสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น ๑๔๒ ราย 
จ าแนกเป็นเรียนดี ๑๒๒ ราย และสร้างชื่อเสียง ๒๐ ราย 

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 
ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ม อ บ ทุ น ก า รศึ ก ษ า ใน

สถานการณ์โรคระบาด 
มหาวิทยาลัยจัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา 
ที่มีความเดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) จ านวน 210 ทุน โดยมีผู้มีอุปการะทุน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มอบทุน ๖๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 2. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบทุน ๕๐ 
ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 3. คุณวัชรี เทียนสุวรรณ มอบทุน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 
รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 4. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จั งหวัดสิ งห์ บุ รี  มอบทุน  ๘๐ ทุน  ๆ ละ ๕ ,๐๐๐ บาท รวม 
๔๐๐,๐๐๐ บาท (เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาสิงห์บุรี) 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้ งที่  6/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 (การประชุม            
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2564 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย                
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เทพสตรี ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 และทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2564 แล้วนั้น 

  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  6/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2564                             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 43) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  ............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....……………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....……………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 
  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มด าเนินการรายงานผล                
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2564 –  ครั้งที่ 6/2564 
ที่ผ่านมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น              
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องรับทราบ และด าเนินการรายงานผล                  
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
1/2564 –  ครั้งที่ 6/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 17 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 14 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

01/2564 – 01 – 01 1. รายงานการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ ย ง  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ            
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563) 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 01 – 02 2 . แ ผ น บ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 01 – 03 3. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 01 – 04 4. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 01 – 05 5. น โยบ ายเร่ งด่ วนด้ านการ
พัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 01 - 06 6. รายงานสรุปผลการด าเนินการ ครั้งที่ 3/2564 ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564  

วันที่ 19 มีนาคม 2564 

1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

04/2564 – 01 – 07 
 

7. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ต า ม ม ติ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย             
ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี  ป ร ะ จ า ปี             
พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 01 – 08 
 
 

8 . พิ จ า ร ณ า ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ ตามข้อ ๑๓ ของ
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ก า ร จั ด ก ลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 01 – 09 
 

9. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 01 – 10 
 

1 0 .  พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการตาม  
ข้อ 13 ของกฎกระทรวงการจัด
กลุ่ มสถาบัน อุดมศึกษา พ .ศ . 
2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 01 – 11 
 

11 . น โยบาย หลักการ และ
แน วท างก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 01 – 12 
 

1 2 .  แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี 
พ.ศ. 2566 – 2570 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 01 – 13 
 

13. ร าย งาน ติ ด ต าม ผล ก าร
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ ย ง  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ         
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน (วันที่  1 ตุลาคม 
2563 ถึ ง  วั น ที่  31 มี น าค ม 
2564) 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
06/2564 – 01 – 14 

 
 

14. การปรับปรุงระเบี ยบวาระ           
การป ระชุ มสภ ามหาวิ ทยาลั ย 
ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณา 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

06/2564 – 01 - 15 
 

15. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 01 - 16 
 

16. ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

06/2564 – 01 - 17 
 

1 7 . ร่ าง แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 34 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 18 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 16 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 02 - 01 1. พิ จารณ าอนุ มั ติ ให้ ปริญ ญ า

บัณฑิต 
ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 22 มกราคม 2564 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

01/2564 – 02 - 02 2. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 02 - 03 3. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร                 
รั ฐ ป ร ะศ าส น ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 02 - 04 4. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร             
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึ ก ษ า  (ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง            
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 02 - 05 5. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา             

ในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่ งของมหาวิทยาลั ย              
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ... 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

02/2564 – 02 - 06 6. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชา
ศึ กษาทั่ ว ไป  (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง               
พ.ศ. 2564) 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 02 - 07 7. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

03/2564 – 02 – 08  8. อนุมัติให้ปริญญา ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 02 – 09  9. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

03/2564 – 03 – 10  10. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร               
ค รุ ศ าสต ร์ อุ ตส าห กรรมบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 03 - 11 11. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และปรับคุณวุฒิ อาจารย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2560) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 03 - 12 12. หลั กสู ตรปรับปรุ ง ของคณะ
วิทยาการจัดการ จ านวน 8 หลักสูตร 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
03/2564 – 03 - 13 13. หลักสูตรปรับปรุง ของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 
หลักสูตร 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 03 - 14 14. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน
ค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาระดั บ 
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 02 – 15  
 

15. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ .ศ . 25 64 ) คณ ะเทคโน โลยี
สารสนเทศ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 02 – 16  
 

16 . พิ จารณ าอนุ มั ติ หลั กสู ตร
บริหารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 02 – 17 
 

17. พิ จารณาอนุ มั ติ ให้ ปริญญา
บัณฑิต 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 02 – 18 
 

18. อนุ มั ติ การขอเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(4 ปี )  (ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง                    
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

04 /2564 – 02 – 19 
 

19. อนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต  สาขาวิ ชาการเงิ นและ                 
การธนาคาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง              
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 – 20 
 

20. แก้ไขชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
05/2564 – 02 – 21 21. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 5/2564 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 22 
 

22. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ระจ าหลั กสู ตร หลั กสู ต ร
บ ริ ห าร ธุ รกิ จ ม ห าบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ .ศ . 2559) คณ ะ
วิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 – 23 
 

23. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2563) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 – 24 
 

24. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตร
ใหม่  พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 - 25 
 

25. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา           
พลศึ กษา (4  ปี ) (หลั กสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะ         
ครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 – 26 
 

2 6 . ก า รข อ เป ลี่ ย น แ ป ล ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลั กสู ต รครุศ าสตรบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย            
(4  ปี ) (ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง             

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
05/2564 – 02 – 27 

 
27. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลั กสู ตร หลักสู ตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 – 28 
 

28. ปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิ ชาหลั กสู ตรและการสอน 
(หลั กสู ตรใหม่  พ .ศ. 2555) คณ ะ             
ครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 – 29 
 

29. ปิดหลักสูตรประกาศนียบั ตร
บัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 – 30 
 

30. ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง               
พ.ศ. 2555) และไม่ขอรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2563  คณ ะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

06/2564 – 02 – 31 31. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 02 – 32 
 

 

32. การขอเปลี่ ยนแปลงคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร 
วิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต  สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม (หลักสูตร
ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . 2 5 6 0 ) ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 6/2564  
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

06/2564 – 02 – 33 33. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 6/2564  
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

06/2564 – 02 – 34 34. รายงานข้อมูลการรับนักศึกษา ครั้งที่ 6/2564 ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 

 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 
3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 10 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 9 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 03 - 01 1. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 

มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ป ร ะ จ า เดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น                     
พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 03 - 02 2 . พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ค าข อ ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 03 - 03 3. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 03 - 04 4. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 03 – 05 5. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ  เทพสตรี 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 03 – 06 
 

6. การขอใช้ เงินที่มีผู้ อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลั ยโดยไม่ ได้ ก าหนด
เงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง  
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ย               
ราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 03 – 07 
 

7 .ร า ย ง า น รั บ  - จ่ า ย เ งิ น 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เท พสตรี 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
06/2564 – 03 – 08 

 
 

8. ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/
2563 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 03 – 09 9. โครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

06/2564 – 03 – 10 10. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ เท พ ส ต รี 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 24 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 23 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 04 - 01 1 . แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 04 - 02 2. ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....   

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 04 - 03 3. คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งเป็น
คณบดี 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 04 - 04 4. คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งเป็น
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น  แ ล ะ
ผู้อ านวยการส านัก 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 05  5. ทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่
เค ย ก าห น ด ไป แ ล้ ว ข อ งผู้ ด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการที่ด าเนินการ           
ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
03/2564 – 04 – 06  6. ข้อหารือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา              
สายสนับสนุน 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 07  7. แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น                
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 - 08 8. แ ต่ ง ตั้ ง อ นุ ก ร ร ม ก า ร  ใ น
คณ ะอนุ กรรมการฝ่ ายกฎหมาย
ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 09  9. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ครั้งที ่3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 10  10. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 11  1 1 . แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร  ใ น
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 12  12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 13  13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เท พ ส ต รี  ว่ า ด้ ว ย ธ ร รม าภิ บ าล           
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 14  14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ว่ าด้ วยคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามห าวิ ท ยาลั ย            
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 15  15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เ ท พ ส ต รี  ว่ า ด้ ว ย ค ณ ะ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง             
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
04/2564 – 04 – 16 
 

16. ข้อหารือหน้าที่การด าเนินงานของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 -  04 – 17 
 

17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 -  04 – 18 
 

18. ก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของ
ผู้บริหารที่ มิ ได้ เป็นข้ าราชการหรือ
พนั กงานในสถาบั น อุดมศึ กษา ใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 04 – 19 
 

19. พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ย จากผู้ ด ารงต าแหน่ ง
บริหาร เป็นคณะกรรมการ นโยบาย
และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
และเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 04 – 20 
 

2 0 . ร่ า งป ระก าศ ม ห าวิ ท ย าลั ย             
ราชภั ฏ เทพสตรี  เรื่ อ ง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 04 – 21 
 

21. พิจารณาการขอแก้ไขค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 04 – 22 
 

2 2 .  แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร  ใ น
คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ท รั พ ย์ สิ น  ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ           
เทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
06/2564 – 04 – 23 

 
 

23. ร่ าง ข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ย              
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 04 – 24 
 

2 4 . แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร  ใ น
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ เท พ ส ต รี                
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครัง้ที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 10  เรือ่ง ด าเนินการเสร็จแล้ว 10 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 05 - 01 1. แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 05 – 02 2.รับทราบค าพิพากษา และการจัดท า
อุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขด าที่  บ.136/2560  
คดีหมายเลขแดงที่ บ.397/2563 
ระหว่างนางสาว กิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้อง
คดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 05 - 03 3. รับทราบค าพิพากษา และการ
จั ดท าอุ ทธรณ์  ค าพิ พากษาศาล
ปกครองกลางคดี หมายเลขด าที่              
บ.321/2559 คดีหมายเลขแดงที่  
บ.230/2559 ระหว่างนางสาว
ปั ท ม า  ศ รี ไพ ร  ผู้ ฟ้ อ ง ค ดี  กั บ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับ
พวกรวม 3 คน  ผู้ถูกฟ้องคดี และคดี
หมายเลขด าที่  บ.327/2559 คดี
หมายเลขแดงที่  บ .231/2559 
ระหว่างนายสยามรัฐ เหียสุรีย์ ผู้ฟ้อง
คดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 05 - 04 4. การก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 22 มกราคม 2564 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 05 - 05 5. รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่ ง
พิจารณาคดีครั้ งแรกและนั ดฟั งค า
พิ พ า ก ษ า  ค ดี ห ม า ย เล ข ด า ที่                       
บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่              
บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่                
บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ 
หรือ พลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี 
กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 05 - 06 6. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราช ภั ฏ เท พ ส ต รี  ปี งบ ป ระม าณ            
พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 
กันยายน 2563) 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 05 - 07 7 . รั บ ท ราบ ผ ลการ พิ จ ารณ าค ดี            
ค รั้ ง แ รก  แ ล ะค า พิ พ าก ษ า  ศ าล
ปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่              
บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่  
บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่    
บ.134/2560 คดีหมายเลขแดงที่  
บ.51/2564 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ 
หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี 
กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 05 - 08 8. ข้ อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ             
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
04/2564 – 05 - 08 8. ข้ อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ    

เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

5/2564 – 05 – 09 
 

9. การขอเปลี่ยนแปลงการสอบทาน
เป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 05 – 10 
 

10. รายงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
หมายเหตุ : ด าเนินการก าหนดรหัสดังนี้ 
รูปแบบ XX/XXXX  – XX – XX  
  - ตัวเลข หมายถึง ครั้งที่ประชุม เช่น 01/2564 

 
  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง หมวดหมู่ของเรื่องที่ประชุมโดย  

  01 หมายถึง หมวดนโยบายและแผน 
 02 หมายถึง หมวดการจัดการศึกษา 
 03 หมายถึง หมวดงบประมาณและการเงิน 
 04 หมายถึง หมวดการบริหารงานบุคคล 
 05 หมายถึง หมวดอ่ืนๆ   

  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ล าดับของมติสภามหาวิทยาลัย  
(นับต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจ าแนกตามหมวดหมู่) 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
        
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 6/2564 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. ............  
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..................................................................................................................... .........................................................  

.............................................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 

 

   สรุปเร่ือง 
   ด้วย การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 86 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 52 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 34 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมิถุนายน
2564 ดังนี้        

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา              
ในการประชุม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2564 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ           
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 

 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23 – 25, 28 – 29 มิถุนายน 2564 

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 86 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 
 
 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 1.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
 1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) 4 - 4 
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รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 1.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 6 10 

รวมทั้งหลักสูตร 4 6 10 
 1.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 1.4.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 20 20 

รวมทั้งหลักสูตร - 20 20 
รวมทั้งสิ้น 8 26 34 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 1 - 1 
 2.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 - 1 
 2.1.3 สาขาวิชาชีววิทยา 1 - 1 
 2.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 - 8 

รวมทั้งหลักสูตร 11 - 11 
รวมทั้งสิ้น 11 - 11 

3. คณะวิทยาการจัดการ  
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 - 1 
  3.2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 3 8 
  3.2.3 สาขาวิชาการจัดการ 2 1 3 
  3.2.4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 - 1 
  3.2.5 สาขาวิชาการตลาด 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 10 4 14 
 3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 13 5 18 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 - 2 
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รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 2 - 2 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 6 - 6 

รวมทั้งหลักสูตร 6 - 6 
 5.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

1 3 4 

  5.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

10 - 10 

  5.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 12 3 15 
รวมทั้งสิ้น 18 3 21 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 52 34 86 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 86 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”   
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 
 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 86 คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..……….. 
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 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร
ใหม่พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่  6/2563 เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่      
พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้อง           
ของหลักสูตร จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2563 แล้วนั้น 
  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และคณะได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง  
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แทนบุคคลดังกล่าวเรียบร้อย ดังนั้น เพ่ือให้   
การบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ 
เป็น   อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขัดสาย ซึ่งมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นายประสิทธิ์  ปุระชาติ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

3. นางสาวสุดารัตน์  ขัดสาย 
(อาจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นายประสิทธิ์  ปุระชาติ 3. นางสาวสุดารัตน์  ขัดสาย เปลี่ยนแปลง 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) (อาจารย์, ดร.) 
4. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 
4. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 
คงเดิม 
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ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมสภาวิชาการมีมติ เห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยให้คณะฯ ด าเนินการตรวจสอบการรายงานข้อมูลใน
เอกสาร สมอ.08 ตามแบบที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 
และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อ  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับคุณวุฒิอาจารย์ หลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามที่เสนอ ดังรายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 7) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามที่เสนอ  

 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖
2)     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตร จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น 
  เพ่ือเป็นการทดแทนการจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และ
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา      (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จ านวน 2 คน รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ 
    (อาจารย์) 

1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นางสาวธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นายศราวุธ  เสียงแจ่ม 
    (อาจารย์) 

3. นายเจษฎา  สุขสนิท 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

4. นางวันดี เภาค า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

4. นางวันดี เภาค า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

5. นายกฤษฎางค์  ไวยนันท์ 
    (อาจารย์) 

5. นายศุภณัฐ  นุตมากุล 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

6. นายเกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 
    (อาจารย์) 

6. นายเกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 
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  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ 
    (อาจารย์) 

1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นางสาวธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นายศราวุธ  เสียงแจ่ม 
    (อาจารย์) 

3. นายเจษฎา  สุขสนิท 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

4. นางวันดี เภาค า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

4. นางวันดี เภาค า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

5. นายกฤษฎางค์  ไวยนันท์ 
    (อาจารย์) 

5. นายศุภณัฐ  นุตมากุล 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

6. นายเกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 
    (อาจารย์) 

6. นายเกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ ให้คณะ
มนุษยศาสตร์     และสังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 11) 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด”   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖3)        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

   สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2562  มีมติอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖
3)     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตร        จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม 2563 แล้วนั้น 
  เนื่องด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) ได้ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไปสังกัดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อย ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3)         
  โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
(อาจารย์) 

1. นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
(อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวกุสุมา  เรืองพัฒนกุล 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

3. นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
(อาจารย์) 

3. นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

๔. นางจิตราพร  งามเนตร 
    (อาจารย์) 

๔. นางจิตราพร  งามเนตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

5. นายพรเทพ  คัชมาตย์ 
    (อาจารย์) 

5. นางสาวชนากานต์  บุญแก้ว 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

6. นางพิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
     (อาจารย์) 

6. นางพิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
     (อาจารย์) 

คงเดิม 

   

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

- 2 - 

  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
(อาจารย์) 

1. นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
(อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวกุสุมา  เรืองพัฒนกุล 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

3. นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
(อาจารย์) 

3. นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

๔. นางจิตราพร  งามเนตร 
    (อาจารย์) 

๔. นางจิตราพร  งามเนตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

5. นายพรเทพ  คัชมาตย์ 
    (อาจารย์) 

5. นางสาวชนากานต์  บุญแก้ว 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

6. นางพิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
     (อาจารย์) 

6. นางพิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
     (อาจารย์) 

คงเดิม 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่ อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) ทั้งนี้ ให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 11) 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด”   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.5 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์         
ประจ าหลักสูตร หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

   สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  21 
กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบกับการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น 
  เนื่องด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูล จันทร์แย้ม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) สิ้นสุดสัญญา
จ้าง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) ดังนี้ 
  1. ปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมจ านวน 6 คน ลดลงเหลือจ านวน 5 
คน  
  ๒. ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากเดิมจ านวน 6 คน ลดลงเหลือจ านวน 5 คน 
  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 ที่ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวนอย่างน้อย ๕ คน  
  โดยมีรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายจุติรัช  อนุกูล 
(อาจารย์, ดร.) 

1. นายจุติรัช  อนุกูล 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางสาวอรุณี  เจริญทรัพย์ 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวอรุณี  เจริญทรัพย์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นายวิบูล จันทร์แย้ม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

- ตัดออก 

๔. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

5. นายณฤทธิ์  ประจงแต่ง 
    (อาจารย์) 

4. นายณฤทธิ์  ประจงแต่ง 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

6. นายนิเวศ  เผื่อนทิม 
     (อาจารย์) 

5. นายนิเวศ  เผื่อนทิม 
     (อาจารย์) 

คงเดิม 
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  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายจุติรัช  อนุกูล 
    (อาจารย์, ดร.) 

1. นายจุติรัช  อนุกูล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางสาวอรุณี  เจริญทรัพย์ 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวอรุณี  เจริญทรัพย์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นายวิบูล จันทร์แย้ม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

- ตัดออก 
 

๔. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม 
    (อาจารย์) 

คงเดมิ 

5. นายณฤทธิ์  ประจงแต่ง 
    (อาจารย์) 

4. นายณฤทธิ์  ประจงแต่ง 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

6. นายนิเวศ  เผื่อนทิม 
     (อาจารย์) 

5. นายนิเวศ  เผื่อนทิม 
     (อาจารย์) 

คงเดิม 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) ทั้งนี้ ให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 8) 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด”   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.6  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จาก
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 นั้น 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 
4 ปี พ.ศ. 2563 ที่ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การรับรอง
ปริญญา องค์ประกอบด้านหลักสูตร ประเด็นแผนการรับนิสิตนักศึกษา โดยเกณฑ์การรับรอง ๒) ก าหนดให้ 
“จ านวนอาจารย์นิเทศก์ 1 คน ดูแลนิสิตนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไม่เกิน 
10 คน”   และเพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ดังนี้ 
  1. ปรับเพ่ิมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมจ านวน 5 คน เพ่ิมเป็นจ านวน 6 
คน  
  ๒. ปรับเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิมจ านวน 7 คน เพ่ิมเป็นจ านวน 9 คน และ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ จ านวน 1 คน 
  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบแล้วว่าพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ 1  นางสาวกันยา  กองสูงเนิน ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงค าน าหน้านาม และชื่อสกุล เป็น “นางกันยา  
บาร์นท์” ให้มหาวิทยาลัยรับทราบ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอปรับข้อมูลบุคคล
ดังกล่าว         ให้เป็นปัจจุบัน 
  โดยมีรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นางสาวกันยา  กองสูงเนิน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นางกันยา  บาร์นท์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    (อาจารย์) 

4. นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

5. นางสาววรรณวิษา  ปั้นคุ้ม 
    (อาจารย์) 

5. นางสาววรรณวิษา  ปั้นคุ้ม 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

- 6. นายพรเทพ  คัชมาตย์ 
    (อาจารย์) 

เพ่ิม 
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  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นางสาวกันยา  กองสูงเนิน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นางกันยา  บาร์นท์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    (อาจารย์) 

4. นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

5. นางสาววรรณวิษา  ปั้นคุ้ม 
    (อาจารย์) 

5. นางสาววรรณวิษา  ปั้นคุ้ม 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

6. นางพิจิตรา เอ่ียมสมัย 
    (อาจารย์) 

6. นายพรเทพ  คัชมาตย์ 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

7. นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
    (อาจารย์) 

7. นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

 8. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง 
    (อาจารย์) 

เพ่ิม 

 9. นางสาวสุวรรณา พันแสง 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

เพ่ิม 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเพ่ิมจ านวน และเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖
2) ทั้งนี้       ให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 21) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.๗  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จาก
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 256๓ นั้น 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 
4 ปี พ.ศ. 2563 ที่ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การรับรอง
ปริญญา องค์ประกอบด้านหลักสูตร ประเด็นแผนการรับนิสิตนักศึกษา โดยเกณฑ์การรับรอง ๒) ก าหนดให้ 
“จ านวนอาจารย์นิเทศก์ 1 คน ดูแลนิสิตนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไม่เกิน 
10 คน” และ เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ดังนี้ 
  1. ปรับเพ่ิมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมจ านวน 5 คน เพ่ิมเป็นจ านวน 6 
คน  
  ๒. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 คน 
  โดยมีรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายวีรวิชญ์  บุญส่ง 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายวีรวิชญ์  บุญส่ง 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายคมกริช  บุญเขียว 
    (อาจารย์) 

2. นายคมกริช  บุญเขียว 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นางสาวปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นายกาสัก  เต๊ะขันหมาก 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นายกาสัก  เต๊ะขันหมาก 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

5. นางสาวพรรณ์ทิพย์  เพ็ชรวิจิตร 
    (อาจารย์) 

5. นางสาวพรรณ์ทิพย์  เพ็ชรวิจิตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

- 6. ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ  หาญพิชัย 
    (อาจารย์, ดร.) 

เพ่ิม 
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  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายวีรวิชญ์  บุญส่ง 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายวีรวิชญ์  บุญส่ง 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายคมกริช  บุญเขียว 
    (อาจารย์) 

2. นายคมกริช  บุญเขียว 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นางสาวปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นายกาสัก  เต๊ะขันหมาก 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นายกาสัก  เต๊ะขันหมาก 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

5. นางสาวพรรณ์ทิพย์  เพ็ชรวิจิตร 
    (อาจารย์) 

5. นางสาวพรรณ์ทิพย์  เพ็ชรวิจิตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

๖. นางสาวอังคณา  อุดมพันธ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

6. ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ  หาญพิชัย 
    (อาจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเพ่ิมจ านวน และเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
ทั้งนี้       ให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 19) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด”   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.8 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และขอปรับ
แผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร ์

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จาก
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แล้ว
นั้น 
  เนื่องจาก โดยช่วงเวลาที่ผ่านมาหลักสูตรมีผู้ให้ความสนใจในการสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ        
จ านวนมาก ในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 140 คน แต่ตามแผนการรับเดิมก าหนดไว้ 35 คน สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จึงมีความประสงค์ขยายจ านวนการรับนักศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาประจ าการในท้องถิ่น และเขตพ้ืนที่บริการ และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  การควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ปรับเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิมจ านวน 6 คน เพ่ิมเป็นจ านวน 11 คน ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นางบุณยานุช  เฉวียงหงส์ 
(อาจารย์, ดร.) 

1. นางบุณยานุช  เฉวียงหงส์ 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายเฉลิมชัย  หาญกล้า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นายเฉลิมชัย  หาญกล้า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

3. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

๔. นายภูวดล  จุลสุคนธ์ 
(อาจารย์, ดร.) 

๔. นายภูวดล  จุลสุคนธ์ 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

๕. นายสรรชัย  ชูชีพ 
    (อาจารย์, ดร.) 

๕. นายสรรชัย  ชูชีพ 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

๖. นางสาวภัสยกร เลาสวัสดิกุล 
(อาจารย์, ดร.) 

๖. นางสาวภัสยกร เลาสวัสดิกุล 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

- 7. นายเนติ  เฉลยวาเรศ 
(อาจารย์, ดร.) 

เพ่ิมเติม 

- 8. นางสาวปนิดา  เนื่องพะนอม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

เพ่ิมเติม 

- 9. นางสาวธันยนันท์  ทองบุญตา 
(อาจารย์, ดร.) 

เพ่ิมเติม 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

- 10. นายกรวุฒิ  แผนพรหม 
(อาจารย์, ดร.) 

เพ่ิมเติม 

 11. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  พยอม 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

 

 
  ๒. ปรับแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศกึษา 2564 – 2566 ดังนี้ 
   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา (เดิม) 

นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข 

ชั้นปีที่ 1 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 
ชั้นปีที่ 2 - - 10 25 10 25 10 25 10 25 
รวม 10 25 20 50 20 50 20 50 20 50 
คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - 10 25 10 25 10 25 10 25 

 

   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา (ใหม่)  

นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข 

ชั้นปีที่ 1 10 25 10 25 20 60 20 60 20 60 
ชั้นปีที่ 2 - - 10 25 10 25 20 60 20 60 
รวม 10 25 20 50 30 85 40 120 40 120 
คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - 10 25 10 25 20 60 20 60 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และสภา
วิชาการในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  โดยที่ประชุมสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบการเสนอขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากจ านวนเดิม 6 คน เป็น 11 คน ซึ่งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คนที่เพ่ิมใหม่เป็นผู้มีคุณสมบัติ รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ก าหนด และเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 10) 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  1. พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ 
  2. พิจารณาอนุมัติให้ปรับแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.9  พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  สรุปเรื่อง  
ด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๔ ก าหนดให้สภา
มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

(๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  อธิการบดี       เป็นกรรมการ 
(๓)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   เป็นกรรมการ 
(๔)  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
(๕)  รองอธิการบดี  จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
(๖)  คณบดี  จ านวนสองคน     เป็นกรรมการ 
(๗)  ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่ 

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
(๘)  บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า ที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท า

ยุทธศาสตร์ 
และการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี  จ านวนสองคนเป็นกรรมการ 

(๙)  บุ คลากรประเภทข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุดมศึ กษาหรือพนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  

ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย            
โดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวนสองคนเป็นกรรมการ 
 (10)  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เป็นเลขานุการ 

 มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ซ่ึงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น 
ดังนี้ 

 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

รายนามชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวนหนึ่งคน  

เป็นประธานกรรมการ *เสนอพิจารณา 
.................................................................. 

(2) อธิการบดี  
 

เป็นกรรมการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

(3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย   

เป็นกรรมการ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(5) รองอธิการบดี  จ านวนสองคน  
    

เป็นกรรมการ 1. ผศ. ดร.เฉลิมชัย  หาญกล้า  
2. ผศ. ดร.กันยา  บาร์นท์       

(6) คณบดี  จ านวนสองคน   เป็นกรรมการ 1. ผศ.พรรณนิภา  เดชพล 
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2. รศ. ดร.รัชดาภรณ์  อมรชีวิน       
 
 

- ๒ - 
 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

รายนามชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง 

(7) ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
จ านวนหนึ่งคน     

เป็นกรรมการ อาจารย์ไชยพล  กลิ่นจันทร์ 

(8) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า      
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี  
จ านวนสองคน 

เป็นกรรมการ 1. ผศ. ดร.นันทนา  แจ้งสว่าง 
2. ผศ.กุลสมทรัพย์  เย็นฉ่ าชลิต 

(9) บุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือน    
ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าห รื อ พ นั ก งาน          
ในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ และการบริหาร
จัดการความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย โดย
ค าแนะน าของอธิการบดี จ านวนสองคน 

เป็นกรรมการ ๑. นางศรีไพร  วงษ์วาน 
๒. นางพิณรัตน์  โพธิ์เจริญ 

(10) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เป็นเลขานุการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   
 

ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
1. เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนหนึ่งคน  เป็นประธานกรรมการ 
2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  มาตรา ๑๘ (๑๔) “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  

“ข้อ ๔  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ...” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………….……….……....………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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 4.10 พิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเร่ือง 
    ตามที่ กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564 ได้ก าหนดให้มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาทั้ งหมดหรือบางส่วนออกเป็นกลุ่ม ให้รัฐมนตรี ค านึงถึง
จุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการด าเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ 3 ดังนี้  
 ข้อ ๓ ให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้  
  (๑) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
  (๒) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  
  (๓) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  
  (๔) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  
  (๕) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ  
  (๖) กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 โดยข้อ 13 ของกฎกระทรวง ก าหนดว่า                                   
  “สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกสังกัดกลุ่มตามข้อ 3 ได้ โดยต้องประเมินตนเองตาม
ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 
  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาอยู่ด้วย เพ่ือประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
และท าการประเมินตนเองตามวรรคหนึ่ง 
  เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา และได้เลือก
สังกัดกลุ่มตามข้อ 3 แล้ว ให้คณะกรรมการตามวรรคสองจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 
แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ด้านอื่น เพ่ือการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45 เพื่อน าเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป” 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2564 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา            
พ.ศ. 2564 โดยให้คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 14/2564 ฉบับลงวันที่ 21 
พฤษภาคม 2564  

 คณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2564                  
ได้ด าเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 1/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2564 เพ่ือพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จากข้อมูลผลการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา              
การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา และการวิเคราะห์ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
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 ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา                      
พ.ศ. 2564 จึงมีมติ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี มีความเหมาะสมเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน ตามข้อ 3 (3)              
และมอบเลขานุการด าเนินการเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองตาม
ตัวชี้ วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้ วัดผลการด าเนินงานเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 คณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564           
ด าเนินการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร
และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สรุปได้
ดังนี้                 
  1. กรอบการประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน เพ่ือเลือก
สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เป็นการประเมินเอกสาร จากเอกสาร                    
การประเมินที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลจาก 
   (1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
   (2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   (3) คณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(คณะกรรมการอ านวยการ และกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นผู้ประเมิน) 
   (4) คณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 
   (5) กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
  2. ผลการประเมินที่ผ่านมา 
   (1) สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
   (2) สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2562 
   (3) การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตามตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา  
กลุ่ม 3 พ.ศ. 2563 
   (4) ผลการประเมินตนเอง เพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) 
   (5) การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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  3. รายละเอียดสรุปผลการประเมินที่ผ่านมาดังนี้ 
   (1) สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
     

ส่วนที่ 
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล 
ผลการประเมิน 2561 
คะแนนที่ได้ / ระดับ 

ผลการประเมิน 2562 
คะแนนที่ได้ / ระดับ 

ผลการประเมิน 2563 
คะแนนที่ได้ / ระดับ 

ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร  3.79 : ดี 4.07 : ดี 4.54 : ดีมาก 

ส่วนที่ 2  
ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ 

3.67 : ดี 3.87 : ดี 3.62 : ดี 

ส่วนที่ 3 
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย         

3.66 : ดี 3.63 : ดี 4.09 : ดี 

รวมคะแนนประเมิน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และ
ส่วนที่ 4 (ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารฯ) 

3.69 : ด ี - - 

รวมคะแนนประเมิน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 - 3.83 : ดี 4.03 : ดี 

  
    
    (2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2562 

มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 
คะแนนที่ได้ / ระดับ 

ปีการศึกษา 2561 
คะแนนที่ได้ / ระดับ 

ปีการศึกษา 2562 
คะแนนที่ได้ / ระดับ 

1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 4.02 : ดี 3.96 : ดี 3.84 : ดี 
2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4.33 : ดี 3.39 : พอใช้ 5.00 : ดีมาก 
3. ด้านการบริการวิชาการ 5.00 : ดีมาก 5.00 : ดีมาก 5.00 : ดีมาก 
4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

5.00 : ดีมาก 5.00 : ดีมาก 3.50 : พอใช้ 

5. ด้านการบริหารจัดการ 4.42 : ดี 4.74 : ดี 4.09 : ดี 
ผลการประเมิน 4.34 : ด ี 4.17  : ดี 4.35 : ด ี
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    (3 ) การประเมินศั กยภาพของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรีต ามตั วชี้ วั ด
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 3 พ.ศ. 2563 

การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area - Based and Community) ตามตัวชี้วัดของกระทรวง อว. 

ตัวช้ีวัด ชื่อตัวชี้วัด ตัวตั้ง ตัวหาร วิธีการค านวณ ร้อยละ 
เกณฑ์ 

การประเมิน 
ระดับศักยภาพ 

17 อัตราการได้งานท าในพ้ืนที่
หรือภูมิภาคของบัณฑิต  
(Percentage of 
Graduate Employed in 
Region) 

117 131 (1/2) X 100 89.313 ระดับ 5 มากกว่า 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ระดับ 5 5 

18 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
(Area Based 
Development) 

167 225 (1/2) X 100 74.22 ระดับ 4  
น้ อ ย ก ว่ า ห รื อ
เท่ากับร้อยละ 80 

ระดับ 4 4 

19 การมีส่วนร่วมของบุคคล
หรือหน่วยงานในชุมชน 
พ้ืนที่ หรือภูมิภาค  
(Non-Age Group 
Participation) 

265 289 (1/2) X 100 91.70 ระดับ 5 มากกว่า 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ระดับ 5 5 

20 ความยั่งยืนของสถาบัน 
อุดมศึกษา ชุมชนและสังคม 
(Green/Sustainability) 

- - - - - - - 

21 ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ข อ ง
ห ลั ก สู ต ร  (Curriculum 
Alignment) 

20 42 (1/2) X 100 47.619 ระดับ 3 น้อยกว่า
ห รื อ เ ท่ า กั บ            
ร้อยละ 60  

ระดับ 3 3 

22 การวิจัยและบริการวิชาการ
เพ่ื อการ พั ฒ นา ใน พ้ื น ที่
ภูมิภาค  
(Research/Service in 
Region) 

58 61 (1/2) X 100 95.08 ระดับ 5 มากกว่า 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

ระดับ 5 5 

23 การมีส่วนร่วมของสังคม
และชุมชน  
(Inclusive Community) 

167 30 (1/2) X 100 556.67 ระดับ 5 มากกว่า 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

ระดับ 5 5 

24 การบูรณาการงบประมาณ
จากภาครัฐและเอกชนใน
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนา 
ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
(Integrated 
Government Budget) 

39 228 (1/2) X 100 17.11 ระดับ 2 น้อยกว่า
ห รื อ เ ท่ า กั บ             
ร้อยละ 20  

ระดับ 2 2 
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     (4) ผลการประเมินตนเอง เพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบประเมินตนเอง                    
เพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย 
(Reinventing University) จากผลการประเมินพบว่า  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีจุดเด่นที่สุด คือ ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community) โดยคะแนนเฉลี่ยด้านศักยภาพ (Potential) = 2.5 
และคะแนนเฉลี่ยด้านผลการด าเนินงาน (Performance) = 3.5 รองลงมา ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Technology and Innovation) และด้านพัฒนาวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Development of 
Professionals and Specialists) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ ด้านศักยภาพ (Potential) = 3.0  และคะแนนเฉลี่ย
ด้านผลการด าเนินงาน (Performance) = 1.0 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
(Global and Frontier Research มีคะแนนเฉลี่ยด้านศักยภาพ  (Potential) = 1.0 และคะแนนเฉลี่ยด้าน
ผลการด าเนินงาน (Performance) = 1.0 
     (5) การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
     5.1 ศักยภาพที่มีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

      - บุคลากร 
     - สถานที ่
     - โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

    - งบประมาณ 
    5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ SWOT Analysis 
      - จุดแข็ง Strengths 
     - จุดอ่อน (Weaknesses) 
     - โอกาส (Opportunities) 
     - อุปสรรค (Threats) 
 

  4. สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและการประเมิน 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
ตามตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 3 
มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที ่

การวิเคราะห์ศักยภาพ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ด้ านการวิจั ยพัฒ นาและถ่ ายทอด
เทคโนโลยี (4.77 : ดีมาก /4.37 : ดี) 

ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม = ดีมาก 

อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของ
บัณฑิต = ดีมาก (5) 

มีศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตามพระบรมราโชบาย อ าเภอ
บ างระจั น  จั งห วัด สิ งห์ บุ รี               
มีศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาและ
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง           
ใน จั งห วั ด ล พ บุ รี  จั งห วั ด
น ค ร ส ว ร ร ค์  แ ล ะ จั งห วั ด
สุพรรณบุรี 

ด้านการบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการมีสว่นร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น (4.36 : ดี/ 4.47 : ดี) 

ด้านการบริการวิชาการ  
= ดีมาก 

การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานใน
ชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค = ดีมาก (5) 

มี ส าข า วิ ช าค รุ ศ า ส ต ร์ ที่ มี
ช่ือเสียง 13 สาขาและมีศิษย์
เก่ ากระจายอยู่ ในทุ กพื้ น ที่
ให้บริการ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
ตามตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 3 
มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที ่

การวิเคราะห์ศักยภาพ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ด้านพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการ 
การวิจัย ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี (4.30 : ดี) 

 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ในพื้นที่ภูมิภาค = ดีมาก (5) 

มี เครือข่ ายความร่วมมื อ ใน
ท้ องถิ่ น และต่ างป ระ เทศที่
เข้มแข็ง 

ด้านสร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
พันธกิจ (4.30 : ดี) 

 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน  
= ดีมาก (5)  

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพียง
แห่ ง เดี ย ว ในจั งห วัด ลพบุ รี 
จั งหวัดสิ งห์ บุ รี และจั งหวัด
สระบุรี 

 

 จุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 1. ด้านบริการวิชาการท้องถิ่น มีศูนย์บริการวิชาการในพ้ืนที่และให้บริการอย่างครอบคลุม : 
จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท ฯลฯ 
 2.  การมีส่วนร่วมของเครือข่ายบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่นและต่างประเทศ :              
ผลการประเมินระดับดีมาก 
  3. การผลิตและพัฒนาครู : มีหลักสูตรครุศาสตร์ 13 สาขา มีศิษย์เก่าเครือข่ายในพ้ืนที่ 
  4. ด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี : ผลการประเมินระดับดีมาก 
  5. อัตราการได้งานท าของบัณฑิตในท้องถิ่น : ร้อยละ 89 
  6. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพียงแห่งเดียวในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี 
   สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือ
เลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  อยู่ในกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชน             
เชิงพ้ืนที่ (Area - Based and Community) 
 

   ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   1. พิจารณาผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ตามที่ คณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 เสนอ     
   2. พิจารณาเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ตามข้อ 3 
ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564                      
   ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 23) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ

การศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ”   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
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๒. กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
  “ข้อ ๓ ให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้  
  (๑) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
  (๒) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  
  (๓) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  
  (๔) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  
  (๕) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ  

  (๖) กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด” 
   “ข้อ 13 สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกสังกัดกลุ่มตามข้อ 3 ได้ โดยต้องประเมินตนเองตาม

ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาอยู่ด้วย เพ่ือประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและ            
ท าการประเมินตนเองตามวรรคหนึ่ง 

 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา และได้เลือก
สังกัดกลุ่มตามข้อ 3 แล้ว ให้คณะกรรมการตามวรรคสองจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 
แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน 
เพ่ือการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45 เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอ 

   1. พิจารณาผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ตามที่ คณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ ม
สถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2564 เสนอ     
   2. พิจารณาเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ตามข้อ 3 
ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564                      
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 4.11 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย     ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 – 31 มีนาคม 2564) 
  สรุปเรื่อง 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) โดย
ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 2 ระยะ คือ       
ระยะ ๖ เดือน (1 ตุลาคม 2563 – ๓๑ มีนาคม 2564) และระยะ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564) นั้น 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564) ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัย  
2) ระดับคณะ 6 คณะ ประกอบด้วย  

2.1) คณะครุศาสตร์  
2.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.3) คณะวิทยาการจัดการ 
2.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3) ระดับส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย 
3.1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
3.3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

    3.4) ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) มีดังนี้  
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ส่วนที่ 
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มหาวิทยาลัย คณะ 

สถาบัน/
ส านัก 

๑. ด้านการพัฒนาองค์กร 1.1  การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย   x x 
1.2  การพัฒนามหาวิทยาลัยจากผลการประเมินของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานการสอบทาน
กรณีพิเศษในปีที่ผ่านมา และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

   

(1) ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

   

(2) ผลการด าเนินงานการสอบทานกรณี
พิเศษในปีที่ผ่านมา 

 x x 

(3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
คณะ และส านัก/สถาบัน   

2.1 ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามกิจกรรมหลัก
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั คณะ และส านัก/
สถาบัน 

   

2.2 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วดัตามยุทธศาสตร์    
2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์    

หมายเหตุ :  ด าเนินการติดตาม,  x  ไม่ด าเนินการติดตาม 

  การด าเนินการของคณะกรรมการ สรุปโดยล าดับดังนี้ 
  1. ก าหนดให้มหาวิทยาลัย คณะ ส านักและสถาบัน จัดท ารายงานข้อมูล เฉพาะส่วนที่ 1 
และส่วนที่ 2 ตามรูปแบบรายงานที่ก าหนด และน าส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
  2. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน     
ของมหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก/สถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 
มีนาคม 2564) และให้ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหน่วยงาน 

3. จัดส่ ง (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย          ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 
มีนาคม 2564) ให้อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการสถาบันทราบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 โดยเปิดโอกาสให้ทักท้วงหรือข้อคิดเห็น ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

6. คณะกรรมการฯ ด าเนินการแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564)            ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็ก
ทรอสิกส์  
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คณะกรรมการฯ ในการประชุม 11/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาผล     
การด าเนินงานของคณะ ส านัก และสถาบัน และมีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕
63 – 31 มีนาคม 2564) พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  ในการนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี   จึงขอเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม 2564) พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา   

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 1 - 11  

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา 50 (2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี” 

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒  

“ข้อ ๘ (๖) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
  เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม 2564) 

 มติสภามหาวิทยาลัย  ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานรบั - จ่ายเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 5,164,561.51      1,110,954,637.26  1,116,119,198.77  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     1,081,605,313.14              211,175,764.98  1,292,781,078.12  
 รวมสินทรัพย์ 1,086,769,874.65  1,322,130,402.24  2,408,900,276.89  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ       
   หนี้สินหมุนเวียน 5,552,585.17  96,919,575.95    102,472,161.12  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน                                -              586,628.00  586,628.00  

รวมหนี้สิน   5,552,585.17  97,506,203.95   103,058,789.12  
ส่วนของเจ้าของ       
   ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40    993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 889,509,793.55  423,308,811.89  1,312,818,605.44  

รวมส่วนของเจ้าของ 1,081,217,289.48  1,224,624,198.29  2,305,841,487.77  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,086,769,874.65  1,322,130,402.24  2,408,900,276.89  

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 324,601,264.60  132,106,281.51  456,707,546.11  
ค่าใช้จ่าย 349,681,902.83  74,681,290.88  424,363,193.71  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (25,080,638.23)           57,424,990.63  32,344,352.40 

 
 รายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่                
๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564   
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

6.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

6.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

6.๔ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

6.๕ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

 
  
 
 
 

 
 

 


